
PROCESSO	SELETIVO	ASSOCIAÇÃO	MAHATMA	GANDHI	–	CATANDUVA/SP	
 

 
EDITAL Nº 002/2017 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA A ASSOCIAÇÃO 
MAHATMA GANDHI 

 

A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI, associação privada, devidamente registrada nos 
órgãos competentes, que, dentre outras áreas assistenciais, atua no segmento de saúde, 
sendo que, de conformidade com os seus objetivos estatutários, inscrita no CNPJ sob o nº 
47.078.019/0002-03, com sede na Rua Duartina 1311, Vila Soto, Catanduva/SP, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DE EQUIPES PARA ATUAR NA ATENÇÃO 
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO. 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Este Processo Seletivo possui caráter eliminatório e classificatório, compreendendo as 
seguintes etapas: 

A - ANÁLISE CURRICULAR; 

B - PROVA TÉCNICA e 

C - ENTREVISTA/ANÁLISE DE PERFIL. 

1.2 Os profissionais selecionados serão contratados nos termos do § 1º, artigo 443 da CLT, que 
dispõe sobre o contrato individual de trabalho com prazo determinado, cuja vigência será de 
45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser, inclusive, prorrogado nos termos da legislação 
vigente. 

1.3 A Jornada de Trabalho será conforme a função desempenhada, em conformidade com o 
horário de funcionamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

2- ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

O candidato deve ser um profissional com afinidade para área da atenção básica de saúde e 
comporá uma equipe multidisciplinar. Suas atividades são complexas, à medida que 
demandam atenção aos diferentes aspectos das condições de vida, perfil epidemiológico da 
população de Catanduva/SP. 

Dentre as principais atividades a serem desenvolvidas encontram-se o planejamento, 
organização, execução e avaliação das ações de saúde, individuais e coletivas na esfera do 
cuidado, vigilância, promoção e educação em saúde. O profissional deve ainda atender ao 
prescrito na legislação geral e específica de sua área de atuação relacionada, operar sistemas 
informatizados, proceder a rotinas administrativas e participar do planejamento, 
monitoramento, execução e avaliação de políticas e programas preconizados pela 
ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANGHI, em conformidade com o preconizado pelo Ministério da 
Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva. 



3- QUADRO DE VAGAS E GARGA HORÁRIA 

Categoria   Carga Horária Semanal   Quantidade   Remuneração 

Assistente Social     30 horas   02  R$ 2.625,79 

Dançarino Tradicional/Popular    20 horas   02  R$ 1.234,90 

Farmacêutico      40 horas   03  R$ 3.427,30 

Musicoterapeuta     20 horas   02  R$ 1.153,11 

Médico Sanitarista     30 horas   02  R$ 4.118,90 

Técnico de Enfermagem    20 horas   01  R$ 1.158,90  

Terapeuta Ocupacional     30 horas   05  R$ 2.223,90 
    

4- DA INSCRIÇÃO 

4.1. Dias 27 e 28/12/2017, em horário comercial, no Hospital Mahatma Gandhi sito a rua 
Duartina nº 1311, Vila Solto, Catanduva/SP. O candidato deverá comparecer pessoalmente no 
ato da inscrição, munido de currículo e documentos pessoais.  

4.2. Não serão admitidas, em hipótese alguma, inscrições de candidatos por meio de 
procuração (pública ou particular), via postal ou por e-mail. 

4.3. O candidato que se julgar amparado pelo Decreto n.º 3298 de 20/12/99, alterado em 
2004, poderá concorrer como candidato Portador de Necessidades Especiais - PNE, 
especificando essa opção no currículo e no ato da inscrição; 

5- DAS PROVAS 

5.1. Os candidatos deverão comparecer no dia 07 de janeiro de 2018, no local da realização de 
prova técnica para o cargo escolhido na sede do Hospital Mahatma Gandhi sito a rua Duartina 
nº 1311, Vila Solto, Catanduva/SP. 

5.2. As provas terão início às 09:00 horas, sendo imprescindível que o candidato compareça ao 
local de prova com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos. 

5.3. A prova técnica será composta por 30 (trinta) questões de múltipla escolha na área em 
que o candidato estiver inscrito. 

5.4. A duração da prova será de 3 (três) horas, sendo que a permanência mínima do candidato 
será de 2 (duas) horas. 

5.5. Não será permitido, em hipótese alguma, o uso de aparelhos celulares ou qualquer outro 
de comunicação sob pena de eliminação do candidato do processo seletivo. 

5.6. O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento de identificação 
válido com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica sob pena de ser impedido de 
realizar a prova. 

5.7. Será considerado aprovado na prova técnica o candidato que obtiver índice de acerto de 
no mínimo 50 (cinquenta) por cento das questões. 



6 – DA ENTREVISTA 

6.1. Os candidatos aprovados na prova técnica serão convocados para a entrevista/analise de 
perfil que será realizada no dia 09 de janeiro a partir das 09:00 horas na sede do Hospital 
Mahatma Gandhi sito a rua Duartina nº 1311, Vila Solto, Catanduva/SP. 

7- DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

7.1. Os nomes dos candidatos convocados para início imediato ao trabalho serão divulgados 
no seguinte endereço eletrônico: http://www.associacaomahatmagandhi.com, e estarão 
disponíveis na sede do Hospital Mahatma Gandhi sito a rua Duartina nº 1311, Vila Solto, 
Catanduva/SP. 

7.2. Os candidatos que não forem aprovados no processo seletivo ficarão no cadastro de 
reserva da entidade, podendo ser convocados para futuras contratações. 

8- DA REMUNERAÇÃO 

8.1. Os profissionais selecionados farão jus a uma remuneração mensal nos valores expressos 
no item 3 deste edital. 

8.2. A remuneração especificada para cada vaga é bruta, podendo sofrer os descontos 
correspondentes aos encargos sociais. 

9 - DA CONTRATAÇÃO 

A contratação dos profissionais selecionados será imediata, visto tratar-se de caráter 
emergencial da necessidade da atuação de tais profissionais. Os candidatos aprovados neste 
Processo Seletivo Simplificado deverão comparecer, no momento da contratação, munidos 
dos seguintes documentos: 

ORIGINAIS: 02 Fotos 3x4 (coloridas, iguais e recentes), Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, dados bancários, preferencialmente do Banco Bradesco. CÓPIAS (cópia comum, frente e 
verso legível): RG, CPF, PIS, Título de Eleitor, Comprovante de votação, Certificado de 
Reservista, Carteira e Trabalho e Previdência Social (cópia da página da foto - frente e verso e 
página da Contribuição Sindical), Carteira do Conselho, Certidão de nascimento, Diploma ou 
Certificado de Conclusão do cargo a ser contratado, Comprovante de endereço, 

Carteira de Vacinação ATUALIZADA, Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos de 
idade, Carteira de vacinação dos filhos até 5 anos de idade, Declaração de escolaridade dos 
filhos maiores de 5 anos de idade. O candidato deverá atender aos seguintes requisitos para 
contratação: comprovar regularidade com o órgão de classe competente. Se do sexo 
masculino, estar em dia com o serviço militar, e todos devem cumprir as determinações deste 
Processo Seletivo Simplificado. 

10 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

A organização deste Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade da comissão de 
seleção da ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI, a quem caberá sanar dúvidas e dirimir conflitos 
ao processo de seleção. 


